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 זכות יוצרים? סוד מסחרי?  –שיטות איפור 
 1לב, עורכת דין-מאת עדי ברקן

 

ייחודיות שפיתחו. לקוחות אלו חוששים עבודה או טכניקות עבודה לגבי שיטות  מתייעצים איתילקוחות רבים 
, שיטות שפיתחו אחרי שנות נסיון והרבה מאמץ ומבקשים לדעת איך מאוד מהעתקת השיטות הייחודיות שלהם

רעיון אלא על אופן שיטות ביצוע ועל אינו מגן על בישראל הדין הם יכולים להגן עליהן. החשש מוצדק שכן 
ת שיטה או טכניק שפעמים רבות. הבעיה נעוצה בכך 2םודרך יישומ הם, על אופן ה"קיבוע" שלהםהביטוי של

 . באופן שבאמת יכיל את כל היבטי הרעיוןוליישם  לבטאי קשה כלשהעבודה 

העלילה מסתבכת כשמדובר בשיטות עבודה או טכניקות שנלמדו, כולן או חלקן, אצל מעביד כלשהו. אז עולה 
 גם השאלה האם הזכויות בשיטה הייחודית שייכות לעובד או בכלל למעביד. 

הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה זה והיא קובעת כי ות לנושא מפורש החקיקה בישראל מתייחסת
סוד מסחרי  ואילו לגבי .3אלא אם כן הוסכם אחרתהוא המעביד עבודתו ובמהלכה,  שנוצרה על ידי עובד לצורך

ידע הגלום בסוד המסחרי הגיע ה, אם כלפי העובד שלו גזל סוד מסחרילמעביד טענה של היה תא לכי  הדיןקובע 
 .4במהלך עבודתו אצל בעליו של הסוד המסחרי וידע זה הפך לחלק מכישוריו המקצועיים הכלליים העובד אל

בית הדין  שנות התדיינות, על ידי 3, אחרי לאחרונהשניתן בפסק דין  "אופנתית"נושא זה נדון מתוך זווית 
תלמידותיו שבשלב מאוחר בין אחת מו מחלוקת בין סטודיו ובית ספר לאיפורל בתל אביב בנוגעלעבודה האיזורי 

 . 5עובדותיויותר גם היתה אחת מ

שילב אותה ובשלב מאוחר יותר הכשיר עובדת שלו כמתלמדת בית הספר לאיפור ומעשה שהיה כך היה: 
. בשלב כלשהו התגלע בין הצדדים סכסוך בנוגע לעבודתה העצמאית של בבית הספרמאפרת ומדריכת איפור כ

פרשה מבית הספר לטובת הקמת עסק עצמאי משלה. במסגרת העסק הפרטי, העלתה  וזו העובדת/המאפרת
 סרטוני הדרכת איפור ליוטיוב.  , בין היתר,המאפרת

סרטוני נטענה הטענה הבאה:  שהגיש בית הספר לאיפור נגד המאפרת נות שהועלו בתביעהעמבין שלל הט
ועל מערך השיעורים בית הספר לאיפור מבוססים על טכניקות האיפור הייחודיות של  המאפרתההדרכה של 

מעניינות:  טענה זו מעלה שתי שאלותבית הספר. בביטויים ייחודיים של וכן עושים שימוש  ותוכנם בוהנלמדים 
והאם רים זכאים להגנת חוק זכות יוצבית הספר לאיפור האם מערכי השיעור וסרטוני הדרכה של  -הראשונה 

 . בית הספר לאיפורהאם מדובר בסודות מסחריים של  -. והשניה המאפרתהם הופרו על ידי 

                                                           
 חוות או יעוץ להוות כדי בו ואין בלבד כללי מידע הינו במאמר המוצג המידע כל. רוחני לקניין מומחית דין עורכת היא לב-ברקן עדי1 

 המסתמכת פעלה כל לפני מקצועית עצה לקבל נדרשים ואלה הקוראים כלפי כלשהי באחריות נושאת אינה המחברת. משפטית דעת
 .האמורים הדברים על
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זכויות יוצרים או  לולא הצליח להוכיח כי יש בית הספר לאיפור התרשם כי מבחינה ראייתית לעבודה בית הדין 
במערכי הידע הגלום סוד מסחרי בטכניקות האיפור או במערכי השיעור הנלמדים בבית הספר. עוד נקבע כי 

הפך להיות חלק מכישוריה המקצועיים  בבית הספר לאיפור המאפרתהשיעור ובטכניקות האיפור שלמדה 
העתיקה  שהמאפרתלא הוכח ע כי גם בבית הספר. כן נקב בתפקידה כמאפרת וכמדריכה העובדתהכלליים של 

ואף לא הוכח כי עשתה שימוש במערכי השיעור  בית הספר לאיפוראת סרטון הפיילוט או סרטונים אחרים של 
 .בעת הפצת סרטוני האיפור שלה ייחודיות להםהשלהם ובטכניקות איפור 

 וקלפי חטכניקות האיפור הן בגדר 'תהליך ושיטות ביצוע' שאינם מוגנים היא ש בפסק הדין השורה התחתונה
מריחת סומק בתנועות סיבוביות, מריחת אייליינר במברשת זוויתית ובעין פקוחה או איפור " -ו זכות יוצרים

 " הן טכניקות איפור משותפות לכל המאפרות באשר הן.עיניים במראה 'מעושן'

והמאפרת הסוררת צריכים היו להקדיש לשאלות  בית הספר לאיפורמה בית הדין, ואני שואלת, בסופו של יום, ל
 .של התדיינות בבית משפט שנים ארוכות 3אלו, שהן די טריויאליות, 

 

 

 


